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THỂ LỆ QUAN TRỌNG CẦN LƯU Ý 

 

I.  Khi nộp đơn phải đính kèm "Missouri Retail Sale License." 

 1.  Để có Missouri Retail Sale License, xin Quí Vị liên lạc với Department of Treasury của Tiểu bang   

  Missouri và làm đơn xin họ.   

  -  Forms: 2643S "personal" // Forms: 2632A "Organization."  

   Gửi về Treasury Department của Tiểu Bang Missouri  

  -  Khi nhận được Retail Sale License thì gửi cùng đơn đăng ký xin bán kỷ vật NTM về cho Ban Tổ Chức. 

 2.  Nhà Dòng không thể giúp gì trong vấn đề này, Tiểu bang đã cảnh báo Nhà Dòng về vấn đề này! 

 3.  Nếu không có LICENSE này thì đơn của Quí Vị tự động SẼ KHÔNG ĐƯỢC CỨU XÉT. 

 4.  Xin các quán đánh thuế (sales tax) theo đúng luật của Tiểu bang đã hướng dẫn và nộp thuế   

            cho tiểu bang MO. 

 

II.  Khi nộp đơn phải có Giấy Miễn Thuế (Tax Exempt) của Tiểu bang nơi Quí Vị đang cư ngụ. 

 Giấy miễn thuế này phải có tên của GX/CĐ/Hội Bác Ái..., được chính phủ công nhận là non-profit 

 organization. Nếu không có Giấy Miễn Thuế, đơn ghi danh của Quí Vị cũng SẼ KHÔNG ĐƯỢC CỨU XÉT. 

 

III. Những năm trước đây có một số Giáo xứ, Hội Đoàn, Dòng Tu... đã không giữ các quy lệ của Ban Tổ Chức dù 

đã được nhắc bảo. Chúng tôi sẽ không nhận cứu xét những đơn xin ghi danh về sau. Vậy kính xin Quí Vị đặc biệt 

lưu ý nhứng điểm sau đây:  

 1.  Không được để thùng xin tiền (donation box) trong quầy hàng của mình hay bất cứ nơi nào. 

 2.  Không phát những quảng cáo, hay đứng ra xin tiền nơi các khách hành hương bất kỳ hình thức nào. 

 3. Xin Quí Vị tuyệt đối không cho bất cứ ai chưa ghi danh được bày bán tại quầy của mình.  

 

 

 

Tôi xin ký tên chứng nhận mình đã đọc kỹ các điều trên 

 __________ 

*** Xin chỉ gửi 3 trang đầu của đơn về cho Ban Tổ Chức trước May 31, 2022. BAN TỔ 

CHỨC SẼ KHÔNG NHẬN ĐƠN NÀO SAU MAY 31, 2022. 
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ĐƠN XIN MỞ GIAN HÀNG KỶ VẬT 

Kính thưa Ban Tổ Chức, 

Chúng tôi đại diện cho Giáo xứ / Cộng đoàn / Đoàn Thể  hay Hội Bác Ái 

_______________________________________________________________________thuộc Giáo phận 

___________________________________________________ Xin Ban Tổ Chức cho chúng tôi mở một gian hàng 

bán Kỷ Vật trong Ngày Thánh Mẫu 2022. 

 Sau khi đã đọc kỹ bản Thể Lệ Bán Kỷ Vật NTM, chúng tôi xin liệt kê những mặt hàng định bán với giá ấn 

định như sau:  

 1.  __________________________________________________ Giá $  ______________  

 2.  __________________________________________________  Giá $ ______________  

 3.  __________________________________________________  Giá $ ______________  

 4.  __________________________________________________  Giá $ ______________  

 5.  __________________________________________________  Giá $ ______________  

 6.  __________________________________________________  Giá $ ______________  

 7.  __________________________________________________  Giá $ ______________  

 8.  __________________________________________________  Giá $ ______________  

 9.  __________________________________________________  Giá $ ______________  

 10. __________________________________________________  Giá $ ______________  

11.  __________________________________________________  Giá $ ______________  

 12.  __________________________________________________  Giá $ ______________  

 13.  __________________________________________________  Giá $ ______________  

 14.  __________________________________________________  Giá $ ______________  

 15. __________________________________________________  Giá $ ______________ 

** Chúng tôi cần dùng ________ diện tích 10'x15'  (tiền thuê mỗi một diện tích là $250.00). 

** Chúng tôi cần dùng ____bàn và ____ ghế. (tiền thuê: $10/1 bàn. $2.00/1 ghế) 

◻ Chúng tôi xin cam kết không tăng giá, và giữ đúng giá ấn định như bảng đã kê khai. 

◻ Chúng tôi xin gởi: 1) Missouri Retail Sale License (Missouri Treasury Department) 2) Giấy miễn thuế 

(Tax Exempt) và 3) Hình chụp các mặt hàng như bảng kê khai trên để Ban Tổ Chức dễ dàng trong việc 

kiểm soát trước khi đem ra bán.  

 

 



 

 

Mọi vấn đề xin Ban Tổ Chức liên lạc về: 

 

Người đại diện: ______________________________________________________________________ 

Địa chỉ :      ______________________________________________________________________ 

Thành Phố:       _________________________ Tiểu Bang: ________ Zip code: __________________                          

Điện thoại:  ______________________________________________________________________ 

Email:   ______________________________________________________________________ 

Tại _______________  ngày_____  tháng______ năm 2022 

 

        

      ___________________________________________ 

         Ký Tên 

 

Đã thông qua Linh Mục Chánh Xứ/Quản Nhiệm:   

 

Tên Lm. Chánh Xứ/Quản Nhiệm:__________________________________________________________ 

Địa chỉ: ______________________________________________________________________________ 

Thành Phố: ______________________________Tiểu Bang:___________ Zip code: _________________ 

Điện thoại: ____________________________________________________________________________ 

Email: _______________________________________________________________________________  

 

Tôi là Linh mục/Bề Trên Dòng ____________________________________________________________ 

 

Xin chứng nhận cho người đại diện trên đây xin bán kỷ vật trong NTM 2022 để giúp gây quỹ cho Giáo 

xứ/Cộng Đoàn/Hội Dòng/Hội Bác Ái v.v.    

 

Tên của GX/CĐ/Dòng Tu/Hội Bác Ái:__________________________________________________________ 

 

LM Chánh Xứ/Quản Nhiệm/Bề Trên Dòng Ký tên: _____________________________________________  

 

 

 Mọi chi tiết xin liên lạc: 

 LM Timothy Thắng Trần, CRM 

 1900 Grand Ave 

 Carthage, MO 64836 

 Cell: (979) 476-5291 

 timothy_94@hotmail.com 
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     ĐIỀU LỆ BÁN KỶ VẬT 

Việc Bán Kỷ Vật: 
1. Ban tổ chức Ngày Thánh Mẫu dành riêng việc bán kỷ vật cho các Giáo xứ, Cộng đoàn / Đoàn thể / hay các Hội 

Bác Ái. Dành ưu tiên cho những ai đã nghiêm chỉnh tuân giữ các điều lệ của Ban Tổ chức trong những năm 

trước đây và nộp đơn sớm hơn. 

2. Ban Tổ Chức không chấp nhận việc: 

  a) Các Giáo xứ, Cộng đoàn hay Đoàn thể đứng ra xin rồi cho tư nhân thầu lại.  

  b) Tư nhân lấy danh nghĩa Giáo xứ, Cộng đoàn hay Đoàn thể để xin. 

  c) Đoàn Thể đứng bán cho tư nhân. 

3. Hạn chót nộp đơn là ngày 31 tháng 5 năm 2022. 

Các Loại Kỷ Vật Được Bán: 
4. Ban Tổ Chức chỉ chấp thuận cho bán các loại: tranh ảnh đạo, sách đạo thiêng liêng, DVDs, CDs đạo hoặc có 

tính cách quê hương & giáo dục, hoặc những gì được Ban Tổ Chức chấp thuận bằng văn bản. 

5. Để dễ dàng trong việc cứu xét đơn, xin gởi về Ban Tổ Chức:  

  1.) Bằng "Missouri Retail Sale License" (Nếu không có, đơn đăng ký sẽ không được cứu xét!) 

   2.) Giấy miễn thuế (Tax Exempt) của Giáo Xứ/Cộng Đoàn, hay Cơ Quan Bác Ái, Từ Thiện. 

   3.) Hình ảnh của những mặt hàng định bán trong Ngày Thánh Mẫu.   

  4.) Đơn xin mở gian hàng Kỷ Vật 
6. Nếu hai nơi bán cùng một loại hàng, Ban Tổ Chức sẽ định giá cho thống nhất. 

Vấn Đề Trật Tự: 
7. Chỉ được bán ở nơi đã chỉ định!! 

8. Chỉ được bán những đồ kỷ vật đã đệ đơn xin và được Ban Tổ Chức chấp thuận bằng giấy tờ. 

9. Không mở âm thanh lớn làm ngăn trở những người chung quanh. 

10. Không trương bày bích chương, hình ảnh không đứng đắn không thích hợp cho Ngày Thánh Mẫu. 

Thuê Lều, Bàn, Ghế: 
11. Mỗi gian hàng Kỷ Vật có diện tích 10'x15' đủ kê 2 bàn cỡ 3'x8' và 4 ghế. 

12. Tiền thuê:  

• Diện tích (10'x15'): $ 250.00 

• Bàn (loại 3'x8'): $ 10.00 / một bàn  

• Ghế: $ 2.00 / một ghế. 

13. Trước khi ra về, sẽ giao lại bàn, ghế cho Ban tổ chức. Nếu làm hư, mất, phải bồi thường. 

14. Sau khi nhận được đơn chấp thuận của Ban tổ chức, xin Quí Vị vui lòng gởi đủ số tiền thuê diện tích, bàn, ghế 

về cho Ban Tổ Chức theo địa chỉ dưới đây. Số tiền này sẽ chỉ được hoàn lại 70% nếu Quí Vị hủy bỏ đơn 

đăng ký này sau ngày 20 tháng 06 năm 2022. 
 

MỌI CHI TIẾT XIN TRỰC TIẾP LIÊN LẠC 

 LM Timothy Thắng Trần, CRM 

 1900 Grand Ave 

 Carthage, MO 64836 
 Cell: (979) 476-5291 

 timothy_94@hotmail.com 


